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فراخوان ادبى «تا هميشه غدير» به عنوان اولين نماى بيرونى فعاليت هاى گروه ادبيات واليى 
ــتان شروع به كار كرده،  بنياد فرهنگى امامت واحد تهران برگزار گرديد. اين گروه كه از تابس
ــپيد كوتاه محدود نموده است. اگرچه اين  ــابقه را در سه قالب شعرى رباعى، دوبيتى و س مس
محدوديت دايرة فعاليت شعرا را تنگ كردـ  به طورى كه بسيارى از شعراى آل اهللا  از حضور 
در اين  فراخوان محروم شدندـ  اما تمركز بر چند قالب خاص، نشان دهندة نگاهى ويژه به شعر 

و فراخوان بود.
مهم ترين نكته در اين فراخوان، كاربردى بودن اشعار بود؛ زيرا در روزگار ما كه عصر شتاب است 
ــو وقت  ــى فرصت خواندن قصايد آن چنانى را نداردـ  قالب هاى كوتاه، از يك س ـ و ديگر كس
زيادى از انسان نمى گيرند و از سوى ديگر راحت تر به ذهن نشسته و مفهوم را منتقل مى كنند. 
رباعى و دوبيتى به آسانى مى توانند در هر مناسبتى، به عنوان پيامك شادباش يا اندوه ياد بين 
ــت شوند؛ اين همان چيزى است كه گروه ادبيات واليى نشانه رفته  ــت  به  دس هزاران نفر دس

است. ذكر علىـ  كه عبادت استـ  فقط حديث و روايت نيست؛ شعر هم هست.
ــتانى را برگزيد:  ــيوه رفتار كرد و كوتاه ترين قالب داس ــن فراخوان در نثر هم به همين ش اي
ــيند و در  ــتانك خوب، كوتاه و تأمل برانگيز، بر جان و دل مخاطب مى نش ــتانك. داس داس
بسيارى اوقات قابليت آن را دارد كه به خاطر سپرده شود و سينه به سينه نقل شود؛ درست 
ــپيد كوتاه هم با داشتن همين ويژگى ها جاى خود را در اين  ــعر س مثل رباعى و دوبيتى. ش

مجموعه باز كرده است.

گزارشى از فراخوان ادبى 
«تا هميشه غدير»

برگزارشده توسط بنياد فرهنگى امامت؛ واحد تهران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* .  مدير دفتر اطالع رسانى پژوهش هاى حديثى دارالحديث
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اين كه قالب هاى نو داستانك و سپيد كوتاه در فراخوانى با موضوع مذهبى مطرح شده اند، كارى 
نو و شجاعانه است. شايد گروه ادبيات واليى بيش از آن كه به نتايج امسال و تعداد آثار ارسالى 
ــته باشد، به آينده هاى روشن تر اين قالب ها چشم دوخته است؛ آينده اى كه شاعران و  دل بس
نويسندگان مذهبى اش به قالب هاى روزآمد خو گرفته اند. بايد اين نكته را درنظر داشته باشيم 

كه شعر مذهبى را با هيچ نگاه و برچسبى نمى توان متعلق به گذشته ها دانست. 
اما گزارشى كوتاه از روند اجراى فراخوان: حدود 750 اثر به دبيرخانه  رسيد كه فقط 495 مورد 
آن ها به بخش داورى راه يافت. باقى يا در قالب هاى ديگر بود يا در موضوعات متفاوت. طبق 
ــهم از آن قالب هاى سنتى رباعى و دوبيتى بود و كمترين بهره، براى  پيش بينى، بيشترين س
ــتانك ها بود كه على رغم تعداد كم، جوايز  ــپيد. آن چه كه شگفت نمود، كيفيت باالى داس س

بسيارى را بردند. شگفتى ديگر، كيفيت نه چندان مطلوب دوبيتى ها در قياس با رباعى ها بود. 
در مجموع 121 اثر برگزيده شدند كه از اين ميان 10 اثر رتبه هاى برتر را به خود اختصاص 
ــت كه آثار برگزيده به زودى به چاپ برسند. وبالگ اختصاصى فراخوان    دادند. بنا بر آن اس
ــد و به شعار «تا هميشه غدير» در حد وسع خود جامة  ــت پس از غدير هم فعال باش قراراس

عمل بپوشاند.
ــرى، جواد  ــيد امين جعف ــل صفربيگى، زهير توكلى، س ــان جلي ــعر: آقاي ــامى داوران ش اس

هاشمى(تربت) و رضا بيات.
اسامى داوران داستانك: آقايان سيد على شجاعى، حميدرضا رفعت نژاد و رضا بيات.

برگزيدگان:
در بخش رباعى: ميثم مؤمنى نژاد، رضا نيكوكار، نغمه مستشار نظامى و احمد جاودان؛

در بخش دوبيتى: فرشته محمدى نافچى؛
در بخش سپيد: محمد جواد الهي پور و علي رضا رجبعلي زاده كاشاني؛

در بخش داستانك: مرضيه نفرى، محمدحسن ابوحمزه و ابراهيم اردالن؛
اثر برگزيده ى داورى: داستانك تكاپوى جبرئيل؛ بخشى از اين داستانك: 

ــن روز زندگى اش بود. هر  ــد... . ديگر نفس نفس مى زد. پركارتري ــد، رفت، آمد، رفت، آم آم
مدحى را كه فرود مى آورد، مدح ديگرى آماده شده بود.

كار قرآن از انزال و تنزيل گذشته بود؛ مى باريد...
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برگزارى نخستين جشنواره فرهنگى هنرى غدير 
در آبان ماه سال جارى در تبريز 

 
به گزارش ستاد اطالع رسانى نخستين جشنواره فرهنگى هنرى غدير،  نخستين جشنواره 
انجمن هاى  همكارى  با  شرقى  آذربايجان  ارشاد  كل  ادارة  توسط  غدير  هنرى  فرهنگى 

فرهنگى، ادبى و هنرى استان در آبان ماه سال جارى در تبريز برگزار شد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان، واقعة غدير را تكوين واليت و تثبيت امامت دانست 
و گفت: هدف از برگزارى جشنواره فرهنگى هنرى غدير، معرفى ابعاد شخصيت واالى امام 
على، پرداخت هنرى به مسائل و موضوعات مرتبط با غدير خم، معرفى آثار شاخص 
و ايجاد بستر و الگوى مناسب در عرصة فعاليت هاى هنر دينى، تقويت ارزش هاى دينى 

غديرخم در ميان جوانان و ترويج و توسعة فرهنگ و هنر متعهد و رسالت مدار است.
  وى موضوعات جشنواره در بخش هاى مختلف را شامل: جلوه هاى رفتار و اخالق امام على
در انسان معاصر؛ نقش و جايگاه امامت و واليت در راهنمايى و هدايت جامعه بشرى؛ نقش و 
جايگاه غدير در ماندگارى اسالم راستين؛ نقش و جايگاه تشّيع در بيدارى اسالمى ملل جهان؛ 
و خطبة غدير، منشور واليت و نقش فرهنگ و هنر در تبيين آن عنوان كرد. عالقه مندان 
 www.ghadirfestival.ir اينترنتى   آدرس  به  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  مى توانند 

مراجعه كنند.

برگزارى همايش غديرشناسى و پاسخ به شبهات دينى 
در شهرستان رى

به گزارش سرويس فرهنگ و هنر پانا، همايش غديرشناسى و پاسخ به شبهات دينى با 
حضور جمعى از مسئوالن شهرستان رى و سخنرانى محمود حكيمى 13 شهريورماه در 

كتابخانه 13 آبان شهررى برگزار شد.
محمود حكيمى در اين همايشـ  كه در سه جلسه برگزار شدـ  گفت: عالمه امينى در علوم 
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اسالمى مانند تفسير، حديث، درايه و علم رجال، استاد بود و در علم فقه و تاريخ، گوى 
سبقت را از همه محققان ربوده بود كه الغدير در رأس تأليفات عالمه و حاصل زحمات 40 

ساله وى است.
وى با اشاره به كتاب ارزشمند الغدير افزود: خانواده ها بايد از اين كتاب براى تربيت فرزندان 
خود كمك بگيرند و از آن استفاده كنند. الغدير يكى از شگفت انگيزترين كتاب هايى است 
كه در طول 200 سال اخير در جهان اسالم منتشر شده است و شناخت آن يكى از وظايفى 

است كه يك شيعه مى تواند انجام دهد.
وى ادامه داد: كتاب الغدير پس از ترجمه به زبان فارسى نياز به ويرايش داشت كه سه سال 

پيش عليرضا ميرزا محمد اين كتاب را در 11جلد ويرايش كرد و به چاپ رساند.

كرسى مطالعات امام على در:
كنفرانس بررسى وضعيت مطالعات شيعى 

در اروپا و آمريكاى شمالى 
به گزارش پايگاه «امام على كنفرانس» كنفرانس بررسى وضعيت مطالعات شيعى در اروپا و 
آمريكاى شمالى روز شنبه شانزدهم مهرماه سال جارى از سوى جمعى از اساتيد شيعه پژوه 

ساكن غرب، در هتل هارتفورد پالزا (كانكتيكوت آمريكا) برگزار شد.
در اين كنفرانس كه با هدف گسترش مطالعات شيعى در اروپا و آمريكاى شمالى برگزار شده 
بود، معروف ترين محققان در زمينه مطالعات شيعه در كنار يكديگر جمع شدند و ديدگاه هاى 
مختلف دربارة مطالعات شيعه و ميراث گران قدر اين مذهب مورد بحث قرار گرفت. نطق اصلى 

اين كنفرانس بر عهده آقاى سيد حسين نصر از دانشگاه جرج واشنگتن بود.
 Imam Ali با عنوان در حاشية اين كنفرانس هم چنين كرسى مطالعات امام على
Chair برگزار گرديد و جديدترين پژوهش ها دربارة آن حضرت در اروپا و آمريكا مورد 

بررسى قرار گرفت.
گفتنى است؛ سران مراكز اسالمى، مساجد و جمعيت ها در آمريكاى شمالى، از مدعوين اين 

برنامه بودند.




